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 قطاع االنتاج الحيواني



 (.حسب الفصل)المائية للحيوانات المستأنسة االحتياجات 

 لتحسين نوعية بيانات الثروة الحيوانيةحيوان كوسيلة الترقيم. 

استخدام المخلفات الزراعية لتحسين تغذية الحيوان. 

التخطيط إلدارة الثروة الحيوانية األمثل. 

 للمساهمة في ادارة المحلية االستفادة من النهج التشاركي و المجتمعات

 .وجمع مياه االمطار

 الحيوية  التقاناتمن خالل استخدام وتسريعها  أهمية التحسين الوراثي

 .إنتاجية القطعان والحد من عددهالتحسين 

 



مقدمة: 

توصيف 

 المناخفوائد االجراءات للتكيف مع تغيرات. 

 حاالت تنفيذ االجراءات. 

  المذكورة  باالجراءاتالتجارب الناجحة المتعلقة. 

المراجع. 

 



 حاالت وتزايد المنطقة العربية، في المناخ العالمي من تغير وهناك قلق متزايد
البادية السيما في مناطق شمال شرق العيش في كسب  الجفاف تقوض نظم 

 . سورية
20التي عملت جيدا حتى آخر نجحت نظام القبيلة في  ادارة المراعي، ، تاريخيا-

وعندما تزايدت اعداد الحيوانات بشكل تدريجي  سببت   تدهور معظم . سنة 30
( وأيضا مياه األمطار المجمعة)العربية، ألن المراعي المراعي في البلدان 

، خاصة في االراضي تستخدم مباشرة من قبل أصحاب الحيوانات الخاصة 
القاحلة والمناطق شبه الجافة  حيث  تكون المصادر الطبيعية ملكية شيوع 

 (.القبيلة)

 عدد صغيرة من حتى من مستعملة أو مستنزفة يمكن أن تكون الموارد الطبيعية
 .من دون  مساءلةالمستخدمين 

 هذه الظاهرة يمكن ان تشجع مالكي الحيوانات لالستعمال غير الرشيد  مثل
الرعي الجائر لمساحات االراضي المتوفرة حيث تشارك في تسريع  التصحر في 

 .مناطق معينة

 



المعرفة والمهارات الالزمة هو توفير والهدف العام لهذا الفصل 

لإلشراف على تطبيق نهج يقوم على المشاركة لالستفادة من إعادة 

ومياه األمطار المجمعة كالموارد الطبيعية ( المراعي)تأهيل المراعي 

في شكل من أشكال الحماية للبيئة في المراعي المستدامة والبيئية 

 وإدارة المياه المجمعة

 



 من المستخدمين جماعياً غالباً ما تستغل موارد المراعي في المجتمعات الرعوية
المحليين والمجتمعات المحلية المجاورة األخرى بطريقة متفق عليها بين 

وعلى الرغم . االعراف  االجتماعية والقواعداألطراف، استناداً إلى مجموعة  
المراعي موجودة  الموارد في كثير من االعراف والقواعد الستغالل من هذه 

السنوات األخيرة قد تناقصت مما أدى إلى تدهور الموارد اال انه في منذ قرون، 
 .المراعيوالتهديدات إلنتاجية 

 متنوعة، حيث تكون مناسبة إلعادة بيئية  مناطق المراعي لحسن الحظ، تشمل
 .«مراعي منتجة»تعد المناطق ويمكن أن في  بعض التأهيل بسهولة 

 الى  ادارة مزودة  بقواعد حازمة  ومع ذلك، يحتاج إعادة تأهيل المراعي
 .المقبلةتكون محمية لألجيال لالستدامة و 

أو مياه /توجد العديد من الخيارات لتحسين اإلدارة إلعادة تأهيل المراعي و
إدارة المراعي، ممارسة النهج التشاركي في مجال األمطار المجمعة، وهو 

إلى تحسين سبل العيش للمجتمعات حيث  تهدف الري، باإلضافة إلدارة 
اإلدارة الشاملة والمتكاملة للمراعي  الرعوية عن طريق -الرعوية والزراعية

 .موارد المياهإدارة و

 



 تقوم على المشاركة المستمرة عملية : إدارة المراعي التشاركية

 .المستدامةألصحاب المصلحة من أجل تحقيق إنتاجية المراعي 

 العيش وسبل إنتاجية المراعي لتعزيز الهدف الرئيسي العملية تشكل هذه

تتغير باستمرار ويستجيب للدورات المناخية حيث نظام ديناميكي، في 

 .االصطناعية األخرىواالضطرابات والرعي والحرق ، والطقس، 

 عملية إدارة المراعي التشاركية هي سلسلة من الخطوات المتسلسلة التي

اتفاق إدارة المراعي إلى بحيث يتم التوصل  مكان المكونات في يتم وضع 

 .تشاركية

 ذات أصحاب المصلحة تؤيده جميع إلى اتفاق والهدف هو التوصل

 .بحيث يكون ملزم قانونا، الصلة



األفراد )والمستفيدين ( وفقا للمواسم المختلفة)موارد المراعي تحديد 1.

 (.والجمعيات والمجموعات

  (.السلطة المحلية)إنشاء أو تعزيز المؤسسات المعنية بإدارة المراعي 2.

وإعداد تقييم موارد ، (المناقشاتمن خالل )تعريف وحدة إدارة المراعي 3.

 .المراعي

 .خطة إلدارة المراعيتطوير  4.

 .المراعياتفاقية إلدارة وضع 5.

للمجتمعات المحلية ( أو تكييف األدوار المتاحة)إنشاء أدوار جديدة 6.

 .المراعيومستشاري إدارة 

 .إيقاف وعكس انخفاض إنتاجية المراعي7.

 .لرصد وتقييم عملية ادارة المراعيالتشاركية 8.

 

 :االتية  الخطواتأو اإلجراءات وتشمل عملية إدارة المراعي التشاركية 





 : العمليةوتسعى هذه 

 بدعم تأهيل المنطقة، في مجال إعادة إدارة الموارد الطبيعية لتعزيز

 التنظيمية، الرئيسية والنظم المؤسسات 

مواقع وتحديد ار صنع القرممارسات  النهج التشاركي في أكثر لتمكين و

 .للموارد الطبيعية اإلدارة المستدامة المجتمعات المحلية لالستفادة الكبيرة من  

 القطيع الثروة لبناء توافق اآلراء بشأن إدارة عملية وضع خطة في المشاركة

 .الحيوانية  والتحكم بالنقاط الخاضعة للري

 عند نجاح إجراءات مكافحة التصحر، وإعادة تأهيل المراعي، وجمع مياه

يساعد في من قبل المجتمعات المحلية المطبق التشاركي فالنهج األمطار، 

 .  بهمالمشاكل الخاصة وحل الموارد، تلك االجراءات الستعادة إدارة 

الحيوانية، ومعوقات الثروة مفيدة للغاية في التغلب على المشاكل ومن قد تكون 

 .القاسيةوبخاصة في البيئات 

 

 



 



باستخدام  المحلية تتكيف المجتمعات أن ذلك، يمكن من وأبعد 

لقطعانهم  وزيادة إلى االدارة المثلى بهدف التوصل التكنولوجيات الحديثة 

 .من أفراد المجتمعاالنتاج ونشرها الى غيرهم 

 

 

تكن مناسبة التطبيق ما لم محدودة  التقاناتمن العديد عادة  ما تكون 

دور المجتمعات يبرز للظروف االقتصادية واالجتماعية المحلية، حيث 

 .المحلية الناجحة

 



تسمح إدارة المراعي التشاركية للحفاظ على جزء من تنوع النباتات 

 .الذاتي يحدث في الموسم التاليالتأهيل أن إعادة اذ  المتاحة 

 .والمحافظة عليها يسمح هذا النموذج لالستفادة من الموارد الطبيعية 

  

 



 المناطق التي تجري فيها إجراءات االجراءات فقط في وتستخدم هذه

مياه أمطار أو انشاء حفر لتجميع إلعادة تأهيل المراعي المتدهورة، 

 .( حوض)

 ينبغي عدم التسبب بالضرر لحوض حصاد المياه من قبل االستخدام

 .   البشري او الحيواني

 قانون العشيرة  احترام كما يجب   محلي منظم يجب توفير مجتمع

 .المستفيدينمن كافة 

 



اإلجراءات القائمة على المشاركة والتي تشمل لغة المجتمع هي األدوات 

تهدف إلى المشاريع التي  المناسبة وأساليب للوصول إلى النجاح في تنفيذ كل 

تحسين مستوى معيشة صاحب الحيوان أو االستخدام المستدام الموارد 

 .الطبيعية

 

التطبيق العملي في العديد من المشاريع التطبيقية في هذا العربي نفذ المركز 

ذلك بالتعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية، ، وتم العديد من البلدان العربية 

 .الزراعية والريفيةأهداف التنمية الحكومية أو غير الحكومية، مع 

للموارد يمكن الوصول الى تنمية مستدامة هذه االستراتيجية فقط ، باستخدام 

 .والمراعي واالستفادة الدائمة منها الطبيعية المشتركة مثل المياه 

 



ترقيم الحيوانات وفتح سجالت للحيوانات . 

ادارة القطعان والصحة الحيوانية. 

ادارة  تصنيع االعالف ومخلفات االنتاج الزراعي. 

تصنيع االجبان وااللبان والتسويق. 

اشراك المرأة الريفية في عملية التنمية. 

 

 

 

 

 



تنظيم المجتمع المحلي ووضع  نظام داخلي ينظم العالقة بين افراد 

 .المجتمع وادارة اآلالت

من القيادات المحلية والدينية والسياسية : تشكيل ادارة المجتمع

 .....  والعشائرية  والشعبية

 اشخاص 3من . تشكل لجنة تطوير الزراعة المحلية

اختيرت على اساس  معايير  تشكيل الوكالء البيطريين وتحديد مهامهم 

 وباالنتخاب 

 .االسعافيةتشكيل الحقيبة 

 



1-   مناطق شمال شرق سورية  الرقة

دير الزور والحسكة  حيث تكون نسبة 

االمطار منخفضة  وهي متأثره جدا 

بتغيرات المناخ والتقلبات الموسمية 

وجفاف بعض االنهار في تلك المناطق  

الذي عرض المنطقة الى الجفاف والفقر 

الشديد كونهم يعملون بالزراعة وتربية 

 .الحيوان المصدر الرئيسي للدخل

 

 



 شكلت التحدي االكبر في العمل

التشاركي  بين المربين  وبعد 

البدء بها القت استحسانا ثم 

حاجة ملحة الى  تحول الى نشاط 

مستدام تساهم في التنمية 

المستدامة للمربين تقدم المنفعة 

المشتركة وتقلل من تكاليف 

  الباهضةاالنتاج 



 وضع برنامج صحي زمني مدروس بناء على المعطيات الوبائية

 .ونشره على المربين  واالشراف على تطبيقه

 وتسميتهم كوكالء بيطرين وتدربيهم على عدد من المربين  اختيار

 .االسعافيةتشخيص االمراض ومعالجة الحيوانات في الحاالت 

تامين اللقاحات البيطرية غير المتوفرة للمربين. 

 



جراحية وادوات وتجريع  تلقيح ادوات) مساعدة بيطرية ادوات تامين 

). 

ان على البيطرين الوكالء على وتوزيعها إسعافيه حقيبة 28 تامين 

 لجان طريق عن المربين اشتراكات خالل من النواقص تستكمل

 .المربين قبل من منتخبة

استخدمها وكيفية االدوية استعمال على المربين تدريب. 

الصحية الرعاية اساسيات على التدريب. 

البيطرين للوكالء شهرية اجتماعات تنظيم و المحلي المجتمع تنظيم 

 .(المشاكل حل منهجية)  حلها على والقيام المشاكل لمناقشة



 طباعة نشرات ارشادية بيطرية عن اهم األمراض و االمراض

 (.البروسيلال)المشتركة 

  تدريب المربين على تسجيل كل الوقائع التي تحصل للحيوان وتوزيع

تحويل المربين الى )واالمراض والوالدات  بالنفوقاتسجل خاص 

 (.الحساب بدال من التخمين

 ادخال تقانة االسفنجات الهرمونية  لزيادة الوالدات التوأمية وتنظيم

 .الرعاية الصحية وتدريب الوكالء على استعمالها واتقانها

 













 اجتماع الوكالء البيطرين بشكل

 دوري ومنظم 

حيث اصبح عادة وجزء من 

 ثقافة المربين

لمناقشة المشاكل وضع الحلول 

 المناسبة 

 





 الرقةتصنيع السيالج من تفل الشوندر في 

MANUFACTURING SILAGE 

FROM SUGAR BEET PULP IN 

RAQQA 

 تصنيع السيالج من تفل الشوندر في دير الزور

MANUFACTURING SILAGE FROM 
SUGAR BEET PULP IN DEIR 

EZZOR  



 معاملة األتبان باليوريا والموالس 

 في الحسكة
STRAW UREA AND MOLASSES 

TREATMENT 
IN AL-HASSAKHA 

  

 

  والموالسمعاملة األتبان باليوريا 

 في دير الزور
STRAW UREA AND MOLASSES 

TREATMENT 

IN DEIR EZZOR  

 



تسمين خراف العواس في دير 
 2013الزور في نيسان 

FATTENING AWASSI 

LAMBS IN DEIR EZZOR IN 

APRIL 2013 

 

تنفيذ تجارب استخدام تفل 
الشوندر والبلوكات العلفية في 

 تغذية النعاج الحلوب 

 2013في الرقة في شباط 

IMPLEMENTATION OF 

EXPERIMENTS USING 

SUGAR BEET PULP SILAGE 

AND FEED BLOCKS IN 

FEEDING DAIRY EWES IN 

RAQQA IN FEBRUARY 2013  



 معاملة األتبان باليوريا والموالس 

 في الحسكة
STRAW UREA AND MOLASSES 

TREATMENT 
IN AL-HASSAKHA 

  

 

  والموالسمعاملة األتبان باليوريا 

 في دير الزور
STRAW UREA AND MOLASSES 

TREATMENT 

IN DEIR EZZOR  

 



استخدام التبن المعامل باليوريا والموالس في 
 تغذية النعاج الحلوب في 

2012الحسكة في شباط   
THE USE OF STRAW TREATED WITH 
UREA AND MOLASSES IN FEEDING 
DAIRY EWES IN AL-HASSAKHA IN 

FEBRUARY 2012 

استخدام سيالج تفل الشوندر في تغذية 
 النعاج الحلوب في دير الزور شباط 

THE USE OF SUGAR BEET 
PULP SILAGE TO FEED 

DAIRY EWES IN DEIR EZZOR 
IN FEBRUARY 2012 



FEED MANUFACTURING MACHINE 

FROM AGRICULTURAL RESIDUES 

THE ROLE OF FEED BLOCKS IN 

RUMINANT NUTRITION AND 

METHODS OF MANUFACTURE 



 المربين في المحافظات الثالث توزيع كباش محسنة على 

 دير الزور 2012/4/21في 

DISTRIBUTION OF IMPROVED RAMS TO 

BREEDERS IN THE THREE PROVINCES 

21.04.2012 IN DEIR EZZOR  



2012 آيار –دير الزور     

DEIR EZZOR - MAY 2012 







 خالط أعالف

 

 فرامة مخلفات زراعية

 





 معلف ذاتي التلقيم



جز أدوات من مكونة للمربين معونة 
 األظالفوتقليم  لألغنامالصوف 

/.3/جزازة صوف انكليزية عدد -1  

 /.30/مقص أظالف أغنام عدد -2

 /.60/سكين حافر أغنام عدد -3

 /.15/سلك قص قرون عدد -4

 /.15/ماسك سلك قص قرون عدد -5

مقص صوف أغنام يدوي  -6

 /.1/عدد



سكين  تقليم حافر                مقص أظالف      





 .البديلة األعالفإنتاج زيادة مهارة المربين وقدرتهم على   -1

 

 المربينإلدارة آالت تصنيع العلف من قبل نجاح نظام  -2

 

 .أصبح تقويم تغذية القطعان موجود ومتابع من قبل المربين -3

 





 نفوق الحيوانات في قطعان االغنام  نسبة 

 المحافظة

 

في بداية  النفوقنسبة 

 المشروع 

 

بعد بداية المشروع خالل النصف االول من العام 

2013 

 2.59 5.22 دير الزور

 3.36 7 الحسكة 

 2.89 االجمالي



 من % 82قبول المربين في مشاركة المرأة  كوكيل بيطري بنسبة

 .مجمل المربين في الحسكة ودير الزور 

 92.3 %من المربين يظنون االستدامة لعمل الوكيل البيطري 
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المشاريع تنفيذ في المتخصصة االدارات جميع بين التكاملي التفاعل 

 .النتائج افضل يحقق االنمائية

على وتحفيزهم المربين تفاعل في الطرق افضل المشاكل حل منهجية 

 .التنمية استدامة في ناجحة ووسيلة المشاكل حل

المربين عند العلمي التطبيقي العمل حيز الى البحوث نتائج توصيل. 

للتقانات المربين وتبني المربين بين البيطري الوعي زيادة مالحظة . 

 



 من خالل ترميمها  االسعافيةاستجابة المربين في تعزيز الحقيبة
والتي  .المستمر وتامين المواد الناقصة بتمويل ذاتي من قبل المربين

 .نمت روح العمل التشاركي

 التي ( االسعافيةالحقيبة )فعالية االدوات البيطرية والمواد الدوائية
 .مكنت المربين من معالجة حيواناتهم من تلقاء انفسهم

 واالجهاضات وزيادة االنتاج لدى المربين  النفوقانخفاض  حاالت
 .وبالتالي زيادة دخل المربي

 زيادة اهتمام المربين في رعاية الحيوان من خالل االدارة الصحية
الجيدة وتمكنهم من معالجة االمراض الطارئة الذي انعكس بشكل 

وانخفاض تكاليف المعالجة المتربة عن  النفوقاتايجابي على تقليل 
 .ذلك 



خالل من الدخل وزيادة  التنمية في الريفية المرأة دور بروز 

 االمراض وتشخيص  القطيع ادارة تحسين في الفاعلة المشاركة

 .الناجعة الحلول ووضع  المشاكل وطرح والمعالجة

والتحصينات الوقائية للعالجات الزمني للبرنامج المربين تبني 

 .الوبائية االمراض من للوقاية النتائج افضل اعطت التي الدورية



 اعتماد منهجية العمل التشاركي ونهج حل المشاكل وتعميمها على

الدول العربية كونها تساعد على حل مشاكل الصحة الحيوانية وادارة 

الصغيرة في المناطق النائية في  الحيازاتالمراعي  لدى المربي في 

 .الدول العربية

  تعزيز العمل التشاركي والتكاملي بين فئات المجتمع المحلي وخبرات

المركز العربي و مع المؤسسات ذات الصلة  في شتى مجاالت  

 .التنمية المستدامة
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